Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3141 (1660) Bild 1870 / sid 177

Forꞵa och Höög Sochner
Den 16 Decemb: Åhr 1659
Nämbden.
Jöns Olufꞵon i Funsta,
Swen Olufzon i Nansta,
Johan Jöranꞵon i Hambre,
Anders Anderꞵ i Långbyn,
Erich Perꞵon i Öfrbyen,
Peder Olofzon i Edsta och

Stafan Olufzon i Tompta
Nils Hanꞵon i Frösten,
Oluf Jonꞵon i Trogstad
Erich Olofzon i Wickstad
Oluf Jonꞵon i Balra
Olof Larꞵon i Edsta.

Dato Publicerades den Kongl. Hofrättens Bref och befalningh Dat: 25 Novemb:
1659 angående Saachören och deꞵ beskaffenheet.
Dato Publicerades Kongl. Maij:ts sampt den Kongl. Hofrättens Resolution och
förklarningh Dat: 11 Maij 659, angående Möökränckningh och lönskoläge, och
deꞵ Straff.
Hindrick Erꞵon i Öfuerbyen hafuer emoot den Stadga och förbudh i landet
giort ähr medh sin willia och wettskap låtit sin Son Erich Hinderꞵon reesa af
landet och i Stockholm tagit tiänst, som och för den Rotherade man till Soldat
skrifwin och antechnadt war, som han nu för Rätten icke kunde neeka före,
gifwandes orsaken der till hans fattigdom wara eij kunda föda honom, Altså och
emedan Hindrick sådaat emoot förbudh giort hafwer, är han derföre fäldt att
bötha 40 m:r Kongl. M:t egen Saach, och denna Hindrick pålagdt att skaffa
Karlen igen som och står skåttet oppå wid näste uthskrifningh.
Jöran Rolanꞵon i Hambre hafwer emoot den Stadga och förbudh som i landet
på åthskillige landztingh giort och förbudit är medh hans willia och wetskap
skickat sin Son Johan Jöranꞵon till Stockholm och der tagit tienst hwilken å
förra tinget åthwarnat blef att skaffa sin Son hit igen, och thet oachtadt eij
efterkommit, Altså är han för Kongl. Maij:ts Förbudh fäldt att bötha 40 m:r.
Oluf Hanꞵon i Lijda hafwer sammaledes emoot landzens giorde Stadga och
Kongl. förbudh skickat sin Son Hans Olufzon uthur landet till Stockholm och
der tagit tiänst, och oachtadt förmaningh af förra tinget att skaffa honom
tillstädes, är han derföre för Kongl. Maij:ts förbudh fäldt att bötha 40 m:r.
Nils Anderꞵon i Öhlsundh angaf Oluf Nielꞵon i Nääset wara af Länsman
stämbd att Swara honom för någon skiälzord och nu stämbningen försutit, är han
fäldt bötha 3 m:r.
Johan Mårtenꞵon i Hambre wardt Saach 3 m:r för ett minner Såår till Swen
Jöranꞵon i Hambre.
Lars Larꞵon i Dahlen hafuer fördt oquädens ordh emoot Olof Perꞵon i
Långbyn för den tijende som Oluf Perꞵon för dhetta hoos Kyrckioherden M:r

Lars förlijcht och betalt hafwer. Altså är Lars Larꞵon för sitt oloflige taal fäldt
att bötha 3 m:r.
Huusarme i Fårꞵa 35 Personer skatten 15 mant:l 12 öre 1½ th:r
Höög S: 10 Personer skatten 5 mant:l 1 öre 13 th:r
Ödesgårdar Hustro Elijn i Daalen _______ 7 öre
Per Joenꞵon i Backan ________ 8 öre 8 th:r
Dato gafz bewijs oppå åthskillige som för dheras fattigdom restera med
Cronones uthlagor för åtskillige åhren till 232 P 22 öre 14 th:r KoppM:t

Dito den 6 Junij Åhr 1660
Oluf Nielꞵon i Nääꞵet hafwer fördt obequämblige ordh emoot Nils Anderꞵ i
Öhlsundh, som nu här på tinget afbijdit och rättat blef, ähr Oluf Nilꞵon derföre
fäldt att bötha 3 m:r efter thz 43 Cap. Tingm. balcken.
Erich Anderꞵon i Hillestad, Erich Jonꞵon i Hoga och Nils Jonꞵon i Funsta
blefue huardera fälthe att bötha 3 m:r för ogill broo på Rollsta broon.
Erich Mårtenꞵon i Flaatmo lade sigh i annars ährende för Rätten, der medh
han förhindrade ens annars Saach som i Rätten anhängigh war, wardt han
derföre Saach 3 m:r.
Erich Olufzon i Trogstadh stälthe sigh medh obeskedeligit taal för Rätten
fälthes han att bötha 3 m:r.
Anlangande den Jordelått som Oluf Nilꞵons i Nääꞵet Faders Mohrsyster
Hustro Ingrij Sal. Jon Olufꞵons i Öhlsundh hafwer försåldt under Nils
Anderꞵons hemman i bem:te Öhlsundh som eij skall wara tillfyllest betalt, och
elliest skall Nils Anderꞵon innehafwa ifrån Oluf Nilꞵons hemman någon ängh
efter 6 th:r i skatt och skatten ligger quar. Så wardt thz så afsagdt att alldenstund
Nils Anderꞵon hafwer den mehra Jorden inlöst, så böör han och denna Jorden
under sin gård niuta, och der öfuer Nämbdes opartiske män Nämbl. Olof
Jonꞵon i Weeda, Oluf Jonꞵon i Trogstad, Staffan i Tompta och Hämingh i
Biörckmohr, som ehrfara skulle huru wijda Jorden är efter Kiöpebrefuet betalt,
och huad den ängen kan af Höömåhl draga som Oluf Nilꞵon hettz skatta före.
Dato uthi den anhängige och twistige Saak emillan Erich Olofzon i Wålsta
Kärande, och Erich Perꞵon i Öfwerby och Swen Erichꞵon i Romsta
Målzmän för Sal. Mårten Larꞵons barn i Wålsta Swarande, Angående den
Jord som försåld är ifrån Erich Olofꞵons hemman under Mårten Larꞵons i Sal.
Anders Erꞵons Underlagmans tijdh, och Erich Olufzon förmenar skatten
liggia quar efter och brefwet thet förtijger, huarföre och är gångit måål och prof
emillan Erich Olufzons och Sal. Anders Styffwertz hemman till efterrättelꞵe,
efter thet hafwer warit bröders skifte der af och eij kunde någon efterrättelꞵe
tagas. Altså war thet nu så Rättens afsagdhe dom, att aldentundh thet eij kunde
medh någre wiꞵe skattlängder bewijsas om skatten, elliest war och i
Kiöpeskriften om skatten för teegat. Dy må Erich Olufzon tillträda den halfwa

kiöpte Jorden af åker och ängh uthan penningar och stilla tijga om skatten till
thes thz kan annorledes der om bewijsas.
Dato framlade Anders Eliæꞵon i Wichsta twenne förseglade Kiöpebref
Daterade 20 Aprilis 1657 förmählandes att Joen Perꞵon i Trogstad och Per
Olufzon i Hålstad och Tuna Sochen Målzman för sin Hustrus Broders Son
Per Mårtenꞵon i Trogstad hafwa uplåtit och Såldt honom dheras
arfwehemman liggiandes i Trogstad som ähr 9 öre 14 th:r i skatt och derföre
hafua dhe huar för sigh upburit bådhe för Huus och Jordh peningar 350 P eller
tillhopa 700 P Koppermyntt medh så beskedh att Joen Perꞵon hafwer sigh
förbehållit en Stugu tompt eller Tijo RP i sin lijfztijdh, huilke dhera han bädst
behagar, men Målzman Per Olufzon hafwer anlagdt af Per Mårtenꞵons peningar
in till hans Stiuffader Per Michelꞵons hemnan Peningar 50 RP för 5 öres landh
som nu hans Moder Hustro Brijta för Rätten tillstodh, och bekände att hennes
Son nu war 18 åhr som dhetta Kiöp alt stadigdt tillstodh som Kiöpeskrifterne
uthwijꞵa. Item hafwer och Anders Elieꞵon afstilt och betalt Per Olofzons i
Hålstadh Sönner, Olof Perꞵon i Hålstadh, Per Perꞵon i Fläꞵbro, Nils Perꞵon
i Hålstad och Michel Perꞵon i Hållstad medh peningar 10 RP för bördzrätten.
Der medh dhe hafua afhändt samma hemman ifrån sigh och sine arfwingar, och
thet tillägnat mehrbem:te Anders Eliæꞵon sampt hans Hustro och dheras
efterkommande arfwingar födde och ofödde till ewerdeligh ägendom. Så
aldenstundh Jon Perꞵon sitt Kiöp på tinget tillstodh, och elliest war Per
Mårtenꞵon till sin myndige åhr kommen, war och samma hemman lagbudit och
lanståndet och rättom bördemannen afstilt, och thet nu så på tinget lagligh
ransakat och giort war, dy ehrkändes dheras Kiöp fast och gillt.
Anlangande dhe 25 P som Erich Olufzon i Trogstad will infordra af Jon
Perꞵon i Trogsta emoot thz Accord eller Contract som ingådt war om
arfzfordrande i Stockholm efter en Smedzgesäll b:d Peder Anderꞵ
härhörandes af en handskrift på Sal. Per Steenꞵon i Söderhambn. Så wardt
thet så afsaght att aldenstund Erich Olufzon eij kunde medh witnen betyga,
hafua samma handskrift undantagit. Dy behåller Jon Perꞵon samma handskrift,
på 25 P under samma Contract, hällst medan han thet och wäll förtiänt hafr.
Dato wart tillkänna gifwit, och efter Hans Grefl. Exll:tz Landzherrens
Högwälborne H. Johan Oxenstiernas befalningh Ransakat om thet lilla
hemman i Hillen 5 öre 14 th:r i skatt tillhörigdt en Soldat b:d Peder Olofzon
som nu i Cronones tiänst stadd är. Så ähr dhet befunnit att hans hustro hafuer
thet måst för den tunga dher medh är afstå, så att thet nu i 5 åhrs tijdh hafwer
legat obrukat och osådt, och af dy wordet affört i Jordebooken för Huusarmt,
Och tillbödh nu Erich Jonꞵon i Bybergh willia samma hemman antaga /: efter
deꞵ ägor liggia ibland hans åker och ängh :/ och thet medh bruuk oppehålla, och
der af Cronones Ordnarij och Extraordinarij uthlagor uthgiöra, till deꞵ antingen
Soldaten siälf kommer hem och thet antager, eller hans barn blifua så stora the
kommer thet giöra allenast honom Erich Jonꞵon icke medh tijden pårächnas
någon Knechtetunga, dett han sigh will hafua förbehållit.
En gamal Pijga Brijta Persdotter i Långbyen medh sin Målzman Erich
Perꞵon i Öfwerby infordrade någon hielp af sin Swåger Oluf Perꞵon i
Långbyen efter dhe 2 öre i skatt som hon dher efter sin Sal. Fader är arffallin.

Thå Swarade Mågen Påål Staffanꞵon som nu hemmanet hafuer antagit, gärna
thet willia efterkomma och hänne thet för sin Huus och Jordh bethala, allenast
hon kunde sädan träda ifrån gården; Wardt sagdt att Påål Staffanꞵon sätter
peningarna ifrån sigh till Målzmannen Erich Perꞵon, och will sedan Brijta wara i
Byen måtte thet ske mz grannarnes Samtyckio.
Länsman Erich Staffanꞵon i Iggsundh och Lars Erꞵon ibidem androge
beswär emoot Mattz Anderꞵon i Tronebo, Mattz Anderꞵon i Öhlsundh, Nils
Anderꞵon ibid och Lars Perꞵon i Biörckmo för thet the häfda och bruka den
Sågquarn i Östanåå som dheras förfäder till en tijd medan Sågquarnen kunde
wara, finge lof och tillstånd bruka och nu understå dhe sigh huar efter annan den
häfda, der af ägesmännerne lijda förfångh oppå sina ägor af Spån och
orenligheet; Wardt sagdt att så frampt dhe icke äre öfrens medh ägesmännerne
och dhem klagelöös ställa, så dömes samma Sågquarn upp.
Sal. Factorens Johan Eskelꞵons fullmächtige lätt förbiuda hoos Erich
Olufzon i Hefua dhe arfwehuus och Jordpeningar som Smedh Bärendt
Olofzon i Söderhambn kan tillfalla hoos denne sin broder för:ne Erich Olofzon
på bem:te Factorens fordran Nembl. 193 P Km:t.
Anlangande Per Anderꞵons i Klångsta Prætension emot Jon Erꞵ i Kiälckebo
om ett fäboställe i Klångstaboderne som föregifuas skulle wara medh bythe
kommit ifrån Per Anderꞵons hemman för en Hästhaga till Joen Erꞵons hemman
öfuer 100 åhr sedan. Så emedan dhetta så gammalt ährende war och ingen
skriftelig underättelꞵe dher på war kommit, dy ehrkändes dhetta oqualt huar
behålla som i handom hafuer efter thet uhrminnes häfd war, efter thz 1 Cap. i
Jordabalcken.
Dato framlade Oluf Perꞵon i Edsta ett Kiöpebref Dat: 3 Aprilis 1659
förmählandes att Olof Olofzon i Sichsta hafwar oplåtit och Såldt honom ett
hemman dersammastädes liggiandes som är 7 öre i skatt och derföre opburit
peningar 95 RP som Kiöpebrefwet, och Sidermera af hans quittens den 6 Maij
1660 är att see, huar oppå Olof Perꞵon begärte fastebref, framteendes dher hoos
sins fångamans för:ne Oluf Olofzons Kiöpebref oppå samma hemman af Dato
13 Maij Åhr 1655 af innehåll att Peder Erichꞵon i Sichsta hade honom samma
hemman oplåtit för 60 RP och för thet öfriga föda hans Moder Hustro Gärtrud
så länge hon lefde. Der medh han och för:ne Oluf Olufzon hafwa afhändt
samma hemman ifrån sigh och sine arfwingar, och thet tillägnadt mehrb:te Oluf
Perꞵon sampt hans hustro och dheras efterkommande arfwingar födde och
ofödde till ewerdeligh ägendom. Witnesmän oppå dhetta Kiöpet så äre
Kyrckioherden och Prowesten Wyrdige M:r Lars Andreæ, Per Swenꞵon i
Holom, Per Olofzon i Edsta, och Erich Mårtenꞵon i Tåstad. Öfuer dhet
andra Kiöpet äre Caplan Wällärde H. Peder Bröms, Peder Olufzon i Edsta,
Erich Mårtenꞵon i Tåstad, Oluf Larꞵon i Edsta och Peder Perꞵon i
Thåstadh. Hwilke ährender iagh lade till Nämbdens öfuerwägande, och sade
the, att aldenstund Oluf Olufzon hafuer efter lagh wunnit lagbudh och lagståndh
om thet första Kiöpet, så att nu dher uthinnan så wäll som uthj dhet sijdra Kiöpet
intet klander fans, och dhetta på tinget så lagligh ransakat och giort war, dy
ehrkändes dheras Kiöp fast och gillt som brefuet dher å gifwit wijdare
förmähler.

Erich Mårtenꞵon i Flaatmo lätt upbiuda sitt hemman der sammastädes 7 öre i
skatt 2dre gången.
Oluf Nilꞵon i Maatnäs lätt 1ste gången upbiuda Jordh för 4 öre 18 th:r i skatt
som han af Mattz Jönꞵon ibidem Kiöpt hafr.

